
ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Заклад вищої освіти Поліський національний університет

Освітня програма 23843 Агроінженерія

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 208 Агроінженерія

Цей експертний висновок складений за результатами розгляду галузевою експертною радою (ГЕР) акредитаційної
справи. Розгляд справи ГЕР є частиною акредитаційної процедури Національного агентства і здійснюється на основі
поданих закладом відомостей про самооцінювання освітньої програми, а також звіту експертної групи про результати
акредитаційної експертизи.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства –
https://naqa.gov.ua/

Використані скорочення:

ID - ідентифікатор

ВСП - відокремлений структурний підрозділ

ГЕР - галузева експертна рада

ЄДЕБО - Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС - Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО - заклад вищої освіти

ОП - освітня програма
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ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

21.12.2020 р. Справа № 1175/АС-20

Галузева експертна рада Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 20 "Аграрні
науки та продовольство" у складі:

Василь Лопушняк – головуючий,

Бутко Микола Олександрович,

Власенко Володимир Анатолійович,

Вовк Стах Осипович,

Геник Ярослав Вячеславович,

Пастухов Валерій Іванович,

Роман Василишин,

Сатарова Тетяна Миколаївна,

за участі запрошених осіб:

Грабар Іван Григорович – гарант ОП,

розглянула на своєму засіданні матеріали акредитаційної справи щодо акредитації освітньої програми:

Назва ЗВО Поліський національний університет

Назва ВСП ЗВО не застосовується

ID освітньої програми в ЄДЕБО 23843

Назва ОП Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 208 Агроінженерія

Cпеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

За результатами розгляду акредитаційної справи галузева експертна рада

РЕКОМЕНДУЄ

ухвалити рішення про акредитацію.

За – 8, Проти – 0

1. Наявність або відсутність підстав для відмови в акредитації, не пов’язаних із відповідністю
Критеріям оцінювання якості освітньої програми

На думку ГЕР

 підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої програми,
або для призначення повторної акредитаційної експертизи, відсутні

 наявні підстави для відмови в акредитації, не пов’язані із відповідністю Критеріям оцінювання якості освітньої
програми
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 наявні підстави для призначення повторної акредитаційної експертизи

2. Обґрунтування ГЕР

У цьому розділі ГЕР надає власну оцінку відповідності освітньої програми, базуючись на змісті звіту експертної
групи та інших матеріалах акредитаційної справи.

Заповнення полів «Обґрунтування» є обов’язковим, якщо ГЕР змінює рівень відповідності, визначений експертною
групою, або підтверджує рівень відповідності A. E чи F. У цих випадках необхідно заповнити обґрунтування не
менше як за одним підкритерієм у межах відповідного критерію.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

1.1 Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії та стратегії закладу вищої
освіти

Освітня програма «Агроінженерія» відповідає меті і стратегії Поліського національного університету і
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Статут%20Поліського%20університету.pdf) стратегія:
http://znau.edu.ua/images/public_document/ Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf ). Особливістю ОП є спрямованість на
альтернативну енергетику, зокрема на біоенергетику та сонячну енергетику, енергоощадні технології та
енергозбереження і робить акцент на поєднання дослідницької, проектної та підприємницької діяльності в підготовці
фахівців.

1.2 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням позицій та
потреб заінтересованих сторін

Цілі освітньої програми та програмні результати навчання спрямовані на інтереси роботодавців і здобувачів вищої
освіти. Це узгоджується із Перспективною програмою розвитку ЗВО і полягає у формуванні у здобувачів вищої освіти
знань, умінь та навичок для розробки і удосконалення енергозберігаючих, екологічно безпечних механізованих
технологій виробництва, первинної обробки та транспортування сільськогосподарської продукції. Програмні
результати навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб стейкхолдерів. Ц е підтверджено рецензіями-
відгуками науково-дослідних установ і компаній аграрного профілю та представниками роботодавців під час
п р о в е д е н н я on-line зустрічей.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF).

1.3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій
розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду
аналогічних вітчизняних та іноземних освітніх програм

Відповідно до мети ОП, професійна діяльність фахівців повинна забезпечувати здатність удосконалювати і
розробляти механізовані, енергозберігаючі, екологічно безпечні технології виробництва продукції рослинництва,
тваринництва, переробних підприємств. Це повністю збігається з потребами і тенденціями розвитку регіону. Ректор
ЗВО наголосив, що кадрове забезпечення аграрної галузі регіону висококваліфікованими фахівцями з прогресивними
знаннями є основномним завдання університету. Цьому сприяє обов’язкове проходження здобувачами практик в
сільськогосподарських підприємствах відповідно до «Положення про організацію та проведення практики»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20практику%20здобувачів%20вищої%20освіт
и.pdf), «Положення про проходження закордонної практики студентами ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ Положення%20про%20закордонну%20практику.pdf).
Підтвердження виконання цих вимог було під час спілкування зі здобувачами, з випускниками минулих років,
ознайомлення з індивідуальними планами навчання. Роботодавці під час інтев’ю стверджували на підставі
аналітичного аналізу про дефіцит фахівіців за даною спеціальністю на ринку праці в регіоні і надали конкретні
пропозиції до ОП, які стосувалися дисциплін екологічного та мехатронного змісту
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Відгук%20рецензія%20стейкхолдерів%20на%20ОП%20Агроінжене
рія%20другого%20(магістерського)%20рівня.pdf). Виходячи з досвіту ОП вітчизняних ЗВО (НУБіПУ (м. Київ), ЛНАУ
(м. Львів) запроваджено окремі компоненти дисциплін, що стусюються системи точного землеробства, сервісного
обслуговування закордонної техніки.

1.4 Освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої
освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності).

За відсутності затвердженого стандарту вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої
освіти програмні результати навчання мають відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій
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для відповідного кваліфікаційного рівня

Наказом МОН України Стандарт вищої освіти зі спеціальності 208 “Агроінженерія” другого рівня вищої освіти
введено в дію з 2019/2020 навчального року (наказ № 965 від 11.07.19). У 2020 році відповідно до вимог СВО в ОП
внесені корективи. Слід відзначити, що гарант програми Грабар І. Г. є співавтором СВО з «Агроінженерії» як
бакалаврського, так і магістерського рівня. Структура ОП відповідає вимогам стандарту: цілі, наповнення,
співвідношення основних і вибіркових дисциплін витримані за рекомендаціями стандарту. Зміст ОП забезпечує
досягнення результатів навчання, які визначені стандартом вищої освіти зі спеціальністі 208 “Агроінженерія”.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

2.1 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає вимогам законодавства щодо навчального
навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти (за
наявності)

Обсяг освітньо-професійної програми становить 90 кредитів ЕСТС, 28% з яких - дисципліни за вибором здобувачів
вищої освіти, що відповідає вимогам статті 5 Закону України “Про вищу освіту” і стандарту вищої освіти України зі
спеціальності 208 Агроінженерія. Інтернет-адреса розміщення опису ОП «Агроінженерія» 2020 року на сайті ЗВО –
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%20%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE
%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F%202020.pdf.

2.2 Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої
програми, становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти
заявлених цілей та програмних результатів навчання

Зміст ОП має чітку структуру. Обов’язкові освітні компоненти, які складають 62 кредити, в навчальному плані
складені за структурно-логічною схемою, дозволяють у переважній більшості досягти цілей за всіма програмними
результатами навчання. Теоретичний зміст предметної області освітньо-професійної програми розкривають освітні
компоненти програми, які представлені в обов’язковому блоці. Практична підготовка (4 кредити) забезпечує набуття
здобувачами практичних навичок.

2.3 Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)

Зміст освітньої програми відповідає предметній області заявленої спеціальності 208 “Агроінженерія”. Навчальний
план складається з циклів дисциплін, об’єктом вивчення яких є процеси та явища механізованих, енергоощадних,
екологічно-безпечних технологій виробництва с.-г. продукції.

2.4 Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в
обсязі, передбаченому законодавством

Освітня програма надає можливості для формування індивідуальної освітньої траєкторії, 24 кредити складають
дисципліни вибіркового циклу, що представлені в двох блоках по 4 дисципліни. В університеті діє система
формування індивідуального плану за відповідною заявою здобувача вищої освіти (http://znau.edu.ua/images/public
_document/2016/Polozhennya_pro_vubir_duscuplin.pdf). Передбачено вільний вибір студентом бази практики.
Здобувач вищої освіти має можливість обрати 4 дисципліни з каталогу університету і 2 дисципліни більш глибокого
фахового спрямування. На сьогодні студентів діюча система повністю задовольняє, але висловили побажання в
подальшому розширити можливості вибору дисциплін і щодо збільшення аудиторного часу по фахових дисциплінах.
Навчальним планом передбачено аудиторне навантаження в об’ємі 37%, що відповідає існуючи вимогам.

2.5 Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої
освіти, яка дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка за ОП «Агроінженерія» у ЗВО проводиться відповідно до навчального плану і передбачає
використання, як власного матеріально – технічного забезпечення, так і матеріальної бази підприємств – партнерів,
які є базами практики. За останні роки оснащені лабораторії посівних машин (Elvorti), обладнання тваринницьких
ферм (Брацлав), ґрунтообробної техніки (KUHN), тепличний комплекс. Програма практики реалізується на підставі
підписаних договорі та угод з ПАТ «Ельворті» (договір №02-02 від 19.10.2017 р.), ТОВ «Брацлав-ЗМ» (договір №04-
02 від 21.12.2017 р.), ТОВ «МАНН+ХУМЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ України» (договір №425102017 від
25.10.2017 р.), ТОВ «Партнер -ВС» (договір №22-02 від 28.03.2018р.). Бази практики також організовані в інституті
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с.г. Полісся, ТОВ “РДО України”, ТОВ “Партнер - ВС”. Здобувачі ВО і роботодавці висловили задоволеність
практичною складової освітньої програми.

2.6 Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills),
що відповідають заявленим цілям

Навчання на ОП дозволяє здобути соціальні навички як через освітні компоненти, що формують основні загальні
компетентності, так і опосередковано через фахові освітні компоненти, на яких невід’ємною складовою є робота в
команді, уміння вирішувати конфлікти тощо. До них належать, в першу чергу «Обґрунтування інженерних рішень»,
«Інженерний менеджмент», «Правове регулювання господарської діяльності», «Фахова іноземна мова». Здобувачі
залучаються до навчальних тренінгів, ділових ігор, дискусійних панелей, волонтерської роботи. На важливості
забезпечення soft – skills у здобувачів наголошують роботодавці, залучені до навчального процесу, і сприяють
набуттю і розвитку цих соціальних навичок здобувачами вищої освіти під час виробничої практики.

2.7 Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності)

Професійний стандарт за спеціальністю 208 “Агроінженерія” відсутній. Під час визначення компетентностей та
результатів навчання освітньої програми ЗВО орієнтується на Національний класифікатор ДК 008. 2010.

2.8 Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи) відповідає фактичному навантаженню здобувачів,
досягненню цілей та програмних результатів навчання

Загальний об’єм ОП складає 90 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів є
відповідним для досягнення зазначених цілей, відображає фактичне навантаження здобувачів освіти. Обсяг ОП
розподіляється проміж освітніми компонентами з урахуванням складності та важливості для досягнення РН.
Наприклад, “Обґрунтування інженерних рішень”, “Методологія та організація досліджень”, “Механотронні системи
техніки в АПК ”, «Професійні математичні методи та інформаційні», «Біотехнічні системи і комплекси аграрного
вирбництва» мають по 5 кредитів. Матриці відповідності визначених результатів навчання компетентностям і
компонентам ОП підтверджує забезпечення досягнення цілей та програмних результатів навчання.

2.9 Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

На даному етапі дуальна освіта освітньою програмою не передбачена, однак ректорат, гарант, кафедра проводять
організаційну роботу що до запровадження дуальної форми освіти. Узгоджені партнери – підприємства
запроваджують окремі елементи дуальної освіти, розроблено відповідне положення (http://znau.edu.ua/images/public
_document/2020/Положення%20про%20дуальну%20освіту.pdf.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

3.1 Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та зрозумілими, не містять
дискримінаційних положень та оприлюднені на офіційному вебсайті закладу вищої освіти

Правила прийому розміщені на офіційному веб-сайті у вільному доступі (https://u.to/AocTGg), відповідають Умовам
прийому до закладів вищої освіти 2020 року, затверджених наказами МОН України "Про затвердження Умов
прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році" від 11.10.2019 р., № 1285 і «Про внесення змін до
наказу МОН України від 11.10. 2019 р., № 1285» від 04.05.2020 р., № 591. Вони не містять дискримінаційних
положень, є чіткими і зрозумілими.

3.2 Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості самої освітньої
програми

Правила прийому Поліського НУ враховують особливості освітньо-професійної програми «Агроінженерія» (другий
магістерський рівень). Зарахування на перший рік навчання за другим (магістерським) рівнем проводиться на основі
ступеня вищої освіти «Бакалавр» профільної спеціальності або ступеня «Бакалавр» чи «Магістр», здобутих за іншою
спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням додаткових вступних іспитів
(з іноземної мови та фахових вступних випробувань). Перегляд освітніх програм вступних випробувань здійснювався
щорічно з урахуванням особливостей освітньої програми.

3.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах
освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають Конвенції про визнання
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кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Документами ЗВО, що регулюють питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО є «Положення
про організацію освітнього процесу» (https://u.to/jokTGg) та «Положення про порядок перезарахування результатів
навчання» (https://u.to/IooTGg), у яких передбачено зарахування кредитів відповідно до набутих компетентностей
згідно з діючою нормативною базою. Процедури є чіткими, зрозумілими та доступними для всіх учасників освітнього
процесу. Здобувачі ознайомлені з правила визнання результатів, отриманих в інших ЗВО.

3.4 Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих у неформальній
освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми

Документ, що регулює питання визнання неформальної освіти в Поліському національному університеті, є
«Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіти» (https://u.to/bowTGg),
ці правила є чіткими та зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу. З відомостей самооцінювання було
встановлено що таких прецедентів за даною ОП не було, але під час інтерв’ю з лідерами студентського
самоврядування було виявлено, що здобувачі ознайомлені з можливістю визнання результатів навчання,
отриманими в неформальній освіти.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

4.1 Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у освітній програмі
цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам студентоцентрованого підходу та
принципам академічної свободи

В ЗВО забезпечується студентоцентрований підхід, витримуються принципи академічної свободи, форми і методи
навчання сприяють досягненню заявлених цілей. Освітній процес регламентується: – «Положенням про організацію
освітнього процесу»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%20у
%20ЖНАЕУ.pdf); – «Положенням про дистанційне навчання»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf). Наявні методи і форми навчання на
ОП дозволяють на достатньому рівні досягти програмних результатів. Експертами були проаналізовані силабуси
основних і вибіркових дисциплін. Зміст навчання дисциплін відповідає заявленим цілям і забезпечує отримання
програмних результатів навчання. Незначні зауваження: по окремим дисциплінам переглянути списки
рекомендованих літературних джерел в робочих програмах і збільшити долю інженерної тематики під час проведення
лабораторно-практиних занять. Студенти мають вільний доступ до силабусів і навчально-методичних комплексів в
системі Moodle. (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet. Зустріч і спілкування зі здобувачами
освіти і студентським активом підтвердила, що анкетування здобувачив щодо якості освітньо-професійної програми
підготовки магістрів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» відбувається регулярне (2-3 рази на рік). Були
представлені форми анкет та окремі результати анкетування
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXnGubQZ1fVJP0DCZB3fn9H7pyYFQUaQfGvTlIgj779HWSw/closedform).

4.2 Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла інформація щодо
цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання в межах окремих
освітніх компонентів (у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

Усі учасники освітнього процесу мають можливості отримати вичерпну інформацію про цілі, зміст та програмні
результати навчання, критерії оцінювання для кожного освітнього компонента у формі робочої програми.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Положення%20про%20силабус.pdf) З усіх навчальних дисциплін в
наявності навчально-методичні комплекси, процес оновлення яких ведеться постійно. Силабуси представлені на сайті
у вільному доступі (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet), в яких надано повну інформацію про
дисципліну, включаючи інформацію про викладача, анотацію до дисципліни, мету, організацію навчання,
тематичний план, систем оцінювання, результати навчання, технічне та програмне, літературу та інформаційні
джерела, політику дисципліни та інш.

4.3 Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час реалізації освітньої
програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та цілей освітньої програми

В рамках ОП відбувається поєднання наукових досліджень і освітнього процесу, достатня матеріально-технічна база.
Провідними напрямками досліджень є технологічні процеси вирощування сільськогосподарських культур у
закритому ґрунті та біоенергетичні системи. Заняття проводяться з елементами досліджень. Останні результати
науково-дослідної роботи за участі студентів ОП представлені на IV Міжнародній науково-практичній конференції
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“Біоенергетичні системи”
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/КОНФЕРЕНЦІЇЛист%20відповідь%20на%20МОН.pdf) та
надруковані в збірнику “Біоенергетичні системи” (2020р.). Серед керівників наукових робіт студентів гарант ОП
Грабар І.Г., викладачі випускової кафедри. Щорічно більше 25 студентів беруть участь у Міжнародних науково-
практичніхх конференціях.

4.4 Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі - викладачі) оновлюють зміст освіти на
основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Оновлення змісту ОП ведеться шляхом впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес (введення
нових тем лекцій, нових лабораторних робіт) та на основі набуття практичного досвіду НПП під час стажування,
підвищення кваліфікації, вебінарів, виставок, відвідування підприємств. Матеріали щодо підтвердження закордонних
стажувань НПП наявні на сторінці факультету «Інженерії та енергетики» (http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-
tekhnichnij-fakultet). Ініціативна діяльність НПП в напрямку альтернативної енергетики все більше характеризує
особливості ОП та демонструє її спрямованість на альтернативну енергетику, зокрема на біоенергетику та сонячну
енергетику, енергоощадні технології та енергозбереження, а також традиційну для ЗВО екологічну спрямованість. Це
стосується як навчального процесу, так і наукових досліджень. Протягом останніх 5 років з тематики біоенергетика та
енергоощадні технології захищено три докторські, та готується до захисту ще дві. Науковці, які забезпечують освітній
процес з ОП “Агроінженерія”, плідно працюють з відомими науковими школами НУБІП України Інститутом
відновлювальної енергетики, Університетом Вітаса Великого (Литва), Біоенергетичною асоціацією України,
Університетом Пенсельванії (США) та іншими. Більше половини тем кваліфікованих робіт магістрантів також
присвячено екологічно-біоенергетичній тематиці.

4.5 Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності закладу
вищої освіти

З В О плідно співпрацює з Національним аграрним дослідницьким інноваційним центром (Угорщина), кафедрою
сільськогосподарського та біологічного машинобудування Державного університету штату Пельсильванія (США).
(http://znau.edu.ua/images/public_ document/Стратегія_ЖНАЕУ_2016.pdf) Особливо різнобічно реалізується
співпраця з Каунаським університетом, з яким розроблені програми проведення наукових досліджень, взаємного
стажування, а також можливість навчання для отримання подвійного диплома студентами з агроінженерії. В цих
програмах приймають участь викладачі, задіяні в ОП «Агроінженерія». До зауважень слід віднести той факт, що
програма міжнародної академічної мобільності студентів за ОП «Агроінженерія» спрямована тільки на Каунаський
університет, що обмежує можливості студентів.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

5.1 Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими,
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів
навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому, а також
оприлюднюються заздалегідь

Форми контрольних заходів регулюються окремим розділом з «Положення про внутрішню систему забезпечення
якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg). Оцінювання знань студентів відбувається під час поточного ( практичні
заняття, самостійна робота) та підсумкового контролю (тести в системі Moodle, захист випускнихкваліфікаційних
робіт). Формами контрольних заходів є модульна контрольна робота, екзамен та залік. В силабусах навчальних
дисциплін ОП, інформація по яких подана на сайті факультету, чітко і зрозуміло окреслені питання контрольних
заходів у підрозділі «Система оцінювання та вимоги»http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet;
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/інж_та_енер/Силабус%20Мехатронні%20системи%20техніки%20в
%20АПК.pdf). Критерії оцінювання доводять здобувачам на початку викладання кожної з дисциплін, є чіткими та
зрозумілими для всіх учасників освітнього процесу.

5.2 Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за
наявності)

Атестація здобувачів відбувається шляхом захисту дипломної роботи, що відповідає вимогам СВО та регулюється
окремим розділом з «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg).

5.3 Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для всіх
учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема охоплюють
процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок оскарження
результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно дотримуються під
час реалізації освітньої програми
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Процедура проведення контрольних заходів регулюється окремими розділами «Положення про організацію
навчального процесу», затвердженого на вченій раді університету від 27.03.2019 року № 8 (https://u.to/jokTGg).
Основні принципи організації контролю знань здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною
програмою «магістр» денної форми навчання зі спеціальності 208 «Агроінженерія», визначаються одним із розділів
«Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти» (http://u.to/fZ8dGg). Модульні контрольні
роботи проводяться в межах вивчення модулів окремих дисциплін, завдання яких розроблюються викладачем.
Проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти регламентується «Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій», затвердженого вченою радою університету від 27.03.2019 р., № 8
(https://u.to/W5ITGg). Для вирішення конфліктних ситуацій на сайт ЗВО викладений «Проект положення про
оскарження результатів підсумкового навчання» (https://u.to/IJQTGg). У випадках конфліктної ситуації за
мотивованою заявою студента чи викладача деканом створюється комісія для приймання іспиту.

5.4 У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури дотримання
академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники освітнього процесу під час
реалізації освітньої програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність
(насамперед через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності

В ЗВО діє «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату» (https://u.to/0ZUTGg). Воно
визначає загальні принципи, підходи учасників освітньо – наукового процесу під час навчання, викладання,
провадження методичної, наукової, творчої та інших видів діяльності. Праці НПП (монографії, методичні розробки
тощо) перед затвердженням проходять перевірку на плагіат. Всі начальні матеріали з дисциплін ОП зосереджені у
середовищі Moodle (http://185.25.118.66/). Під час опитування магістрів другого року навчання за даною ОП
підтверджено розуміння здобувачами важливості дотримання академічної доброчесності. Встановлено, що перевірка
випускних кваліфікаційних робіт проводиться за допомогою ліцензованої програми, є чіткою та зрозумілою для
здобувачів.

Критерій 6. Людські ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

6.1 Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми,
забезпечує досягнення визначених відповідною програмою цілей та програмних результатів
навчання

Кваліфікація, базова освіта, , наукові спеціалізації та показникі наукової діяльності викладачів, які задіяні до
реалізації в ОП «Агроінженерія»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Таблиця%202.%20Зведена%20інформація%20 про%20 викладачів
%20ОП.pdf). Оцінювання академічної та професійної відповідності викладачів навчальним дисциплінам, які вони
викладають, дозволило встановити, що кадровий склад забезпечує досягнення визначених цілей та програмних
результатів навчання. До освітнього процесу за ОП «Агроінженерія» залучено 17 осіб професорсько-викладацького
складу Поліського НУ, 17 з них – доктори, кандидати наук, професори і доценти, тобто 100%. Випускова кафедра
нараховує 7 осіб професорсько-викладацького складу, з яких 6 осіб мають наукові ступені і вчені звання.

6.2 Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість забезпечити
потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми

«Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та
укладання з ними контрактів», який було. затверджено рішенням Вченої ради ЗВО від 28.02.2018р., протокол №7
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2018/відбір_вакантних_посад.pdf ) містить цілком прозорі та чіткі
процедури конкурсного відбору науково-педагогічних працівників. НПП, які викладають дисципліни ОП.
Академічний персонал не висловлював скарг на порушення прозорості конкурсного відбору та ускладнення щодо
обізнаності з критеріями для участі у конкурсі.

6.3 Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу

Залучення професіоналів галузі та представників роботодавців до освітнього процесу здійснюється у наступних
формах: використання матеріальної бази роботодавців для проведення виробничої практики «Машиновикористання
у галузі» для студентів освітнього ступеня магістр спеціальності 208 «Агроінженерія» з призначенням керівників від
Поліського НУ; організації оглядових візитів для здобувачів на підприємства роботодавців, наприклад, екскурсія на
завод компанії ПАТ "Ельворті" (м.Кропивницький), на завод компанії WIX FILTERS в Україні (м. Хмельницький) –
(http://znau.edu.ua/tidings/top-news/ekskursiya-studentiv-zhnaeu-na-teritoriji-pat-
elvorti#!57299375_462372051170018_336349128151793664_n;
https://www.facebook.com/100021916804364/posts/598239350916620/?d=n
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6.4 Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі,
представників роботодавців

За результатами опитування здобувачів вищої освіти Поліського НУ
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLXnGubQZ1fVJP0DCZB3fn9H7pyYFQUaQfGvTlIgj779HWSw/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0), основним їх побажанням було покращення практичної підготовки у ЗВО. Тому в реалізації ОП
208 «Агроінженерія» приділили більше уваги виробничій практиці та епізодичного залучення роботодавців на
безоплатній основі до проведення занять у формі майстер-класів, наприклад, представників компанії
MAN+HUMMELWIX, фірми КУНГ, ВАТ «Брацлав», ПАТ «Вібросепаратор(http://znau.edu.ua/tidings/top-
news/investuemo-u-molod-rektor-zhitomirskogo-natsionalnogo-agroekologichnogo-universitetu-oleg-
skidan#!D4M_9650000). Здобувачі виконують д и п л о м н і магістерські роботи на матеріалах компанії
MAN+HUMMELWIX. На умовах зовнішнього сумісництва університет не залучає виробітників до проведення
аудиторних занять.

6.5 Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні програми або у
співпраці з іншими організаціями

ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів, що задіяні у підготовці фахівців за ОП, шляхом відвідування ними
агротехнологічних виставок (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/na-agrovesna-2019-studenti-zhnaeu-oglyanuli-
tekhniku-ta-produktsiyu-providnikh- kompanij#!53229640_178622773105719_5158136700362293248_n). Усі викладачі
підвищили кваліфікацію протягом останніх 5 років. ЗВО реалізовує програму підвищення кваліфікації викладачів як
у провідних українських ЗВО (НУБіП України, Національний транспортний університет і т.п.), так і у закордонних
університетах (Vutautas Magnus University (м. Каунас, Литва)–
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Програма%20стаж%20агроінж.pdf,
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Savelii%20Kukharets.pdf. У ЗВО діють безкоштовні курси з іноземної
мови для викладачів (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/inozemni -movi-dlya-vikladachiv-ta-studentiv-zhnaeu).
Введено механізм матеріального стимулювання для підготовки дисертацйних робіт та їх захисту, підготовки
учасників Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів, друкування наукових статей у виданнях, які індексуються
у наукометричних базах Scopus і WoS (http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf).
Система професійного розвитку відповідає потребам та інтересам викладачів і сприяє реальному підвищенню якості
викладання.

6.6 Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності

На сьогодні процес матеріального стимулювання на рівні ЗВО за критеріями якості освітньої діяльності сформовано
на основі «Положення про преміювання працівників Житомирського національного агроекологічного університету»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Преміювання%202015.pdf).

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

7.1 Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених
освітньою програмою цілей та програмних результатів навчання

ЗВО створив достатню матеріальну базу для викладання дисциплін професійної підготовки ОП в спеціалізованих
лабораторіях, обладнаних на основі договорів співпраці між ЗВО і виробниками, а саме: – «Лабораторія
машиновикористання в переробних підприємствах» - дозволяє досліджувати аеродинамічні властивості насіння
основних с.-г. культур на базі сепараторів ТОВ НВП «Аеромех» та ПАТ «Вібросепаратор»; – «Лабораторія
машиновикористання в тваринництві» - дозволяє досліджувати процес роботи та оптимальних режимів експлуатації
доїльного обладнання ВАТ «Брацлав»; – «Технологічний центр KUHN» та виставковий майданчик сучасної
сільськогосподарської техніки обладнано на основі договору співпраці між ЗВО і ТОВ «КУН-Україна» м. Київ; –
«Лабораторія гідроприводу» - обладнана розрізаними зразками гідравлічного обладнання виробництва "Торговый
дом "Гидросила" та обладнанням виробництва ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ Україна»; –
«Енергетичний модуль сонячних батарей» змонтовано силами співробітників кафедри та за сприяння ПП «Клімарт»
м. Житомир; – «Сучасна теплиця» обладнана професійною лінією для вирощування салатів та зелені. Є достатньою
укомплектованість фаховими періодичними виданнями навчальних дисциплін ОП (налічується 14 найменувань).
Пріоритетним напрямком бібліотеки є активне впровадження нових засобів обміну інформацією, створенням власних
інформаційних ресурсів, автоматизацією бібліотечних процесів, організацією доступу користувачів до електронних
баз даних (http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/). Нарікань на санітарний стан приміщень і умов проживання у гуртожитках
ЗВО здобувачами вищої освіти не висловлювалось.

7.2 Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або
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наукової діяльності в межах освітньої програми

Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної
інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та наукової діяльності в межах
освітньої програми.

7.3 Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси

Освітнє середовище на момент перевірки експертною групою є достатньо безпечним для життя і здоров’я та
задовольняє потреби та інтереси здобувачів вищої освіти. Для соціально-психологічної профілактики негативних
наслідків суспільних подій у психіці та поведінці студентів відбувається «соціально-психологічний супровід».
Публічну інформацію з цього питання подано у відповідному розділі сайту ЗВО (https://cutt.ly/ufYix9J). В ЗВО
функціонує соціально-психологічна служба (відповідальна особа - зав. кафедри психології, пані Журавльова Л.П.).
Було презентовано форми і методи функціонування цієї служби. Під час інтерв’ювання із лідерами студентського
самоврядування експертною групою з’ясовано, що ЗВО у своїй діяльності намагається задовольнити потреби та
інтереси здобувачів,що реалізовується шляхом прийняття рішень стосовно освітнього середовища, потреб та інтересів
студентів на основі співпраці з органами студентського самоврядування. Соціальний та гуманітарний розвиток
здобувачів вищої освіти в ЗВО забезпечується структурами виховної, культурно-мистецької, оздоровчо-фізкультурної
та спортивної роботи в плановому порядку на кожний навчальний рік
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/скан%20Комплексний%20план.PDF) Здобувачі вищої освіти і
лідери студентського самоврядування протягом інтерв’ю з експертною групою висловили побажання стосовно:
дооснащення сучасними сільськогосподарськими машинами МТБ факультету «Інженерії та енергетики» для
досліджування і випробовування під час лабораторних і практичних занять; більшої мобільності для студентів, в тому
числі і за кордон, з метою ознайомлення з найкращими практиками інших ЗВО. У цілому освітнє середовище у ЗВО є
безпечним та дозволяє задовольняти інтереси і прагнення студентів.

7.4 Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та
соціальну підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою

В ході спілкування з учасниками освітнього процесу з’ясовано, що організаційна та соціальна підтримка для
здобувачів вищої освіти організована через деканат, органи студентського самоврядування, профспілковий комітет.
Створені групи в соціальних мережах для інформування за нагальними питаннями. Здійснюється консультаційна
підтримка, зокрема через комунікації із викладачами кафедри, працівниками бібліотеки, студентським
самоврядуванням, а також on-line ресурси університету. Інформаційна підтримка наявна у доступі для інформування
здобувачів вищої освіти, забезпечується діючими сайтами Поліського НУ (http://znau.edu.ua), який активно
наповнюється після зміни назви ЗВО та факультету «Інженерії та енергетики»
(http://znau.edu.ua/fakulteti/inzhenerno-tekhnichnij-fakultet). Здобувачі вищої освіти і представники органів
студентського самоврядування засвідчили задоволеність організаційною підтримкою освітнього процесу з боку ЗВО,
якістю індивідуальної взаємодії учасників освітнього процесу. За наслідками зустрічей можна констатувати
відсутність зауважень, нарікань, скарг або незадоволення щодо роботи допоміжних підрозділів ЗВО з питань освітньої
та організаційної підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються на цій ОП.

7.5 Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою

ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту людей з особливими потребами, в університеті діє
«Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20порядок%20супроводу.PDF), яке регулює
відповідні процедури та містить у собі рекомендації. Ведеться робота щодо забезпечення безперешкодного доступу до
навчальних корпусів, аудиторій та іншої інфраструктури осіб з обмеженими фізичними можливостями: корпус
обладнано пандусом, функціонують два ліфти та інше. Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в
ЖНАЕУ (від 27.03.2019 року) особи з особливими освітніми потребами мають право перебувати на навчанні за
індивідуальним графіком. З порядком переведення і умовами навчання за індивідуальним графіком здобувачі вищої
освіти ознайомлюються на сайті університету (публічна інформація) та отримують необхідну інформацію в деканаті й
провідного юрисконсульта Поліського НУ. Для повного забезпечення прав на освіту осіб з особливими потребами, які
навчаються за ОП поза межами університету, передбачено дистанційні форми індивідуального навчання відповідно
до «Положення про дистанційне навчання в Житомирському НАЕУ» за допомогою освітньої дистанційної платформи
Moodle – http://znau.edu.ua/images/public_document/2016/дистанційне%20навчання.pdf.

7.6 Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема
пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними
для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої
програми

Політика університету відносно процедур вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних з сексуальними
домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо) сформована такими документами: щодо недопущення жодної
форми дискримінації та сексуальних домагань – «Положення про порядок запобігання та врегулювання випадків,
пов’язаних із конфліктом інтересів учасників освітнього процесу, дискримінацією та сексуальними домаганнями у
ЖНАЕУ»(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20запобігання%20конфлікту%20інте
ресів,%20дискримінації%20та%20сексуальним%20домаганням.PDF), що встановлює для членів університетської
спільноти критерії дотримання етичних норм; щодо конфліктних ситуацій, пов’язаних із корупцією – «Положення
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» (http://znau.edu.ua/images/public_
document/2020/Положення%20УО%20( Корупція).pdf), діє Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності
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Житомирського НАЕУ, у відповідності до «Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності
ЖНАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%202612019%20Комісія%20з%20оцінки%20корупційних%20
ризиків%20(Положення).pdf),призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/Наказ%201402020%20УО.pdf), в університеті функціонує
«скринька довіри». На зустрічах експертної групи з представниками студентського самоврядування та
представниками здобувачів вищої освіти ОП 208 Агроінженерія не було повідомлено відносно випадків конфліктних
ситуацій.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

8.1 Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми

ЗВО сформовано університетську політику щодо розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду
ОП у «Положенні про порядок реалізації, моніторингу та перегляду освітніх програм у Житомирському НАЕУ»
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ положення%20про%20моніторинг%20ОП.PDF), яке введено в дію
наказом ректора від 27.02.2020 року, №18 і “Положенні про організацію освітнього процесу у ЖНАЕУ”, нова редакція
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2019/Положення%20про%20організацію%20освітнього%20процесу%2
0у%20ЖНАЕУ.pdf). Встановлено, що впродовж 2019-2020 років здійснювалися зміни в ОП у зв’язку зі зміною
нормативної бази та на підставі рекомендацій стейкхолдерів ОП, зміст прийнятих змін випливає із порівняння тексту
освітніх програм, які були затверджені у 2019 і 2020 роках.

8.2 Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми

Представники здобувачів приймають участь на розширених засіданнях випускової кафедри, на яких обговорюються
питання удосконалення ОП. Крім того, здобувачі вищої освіти залучені до забезпечення внутрішньої якості освіти
шляхом періодичного оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників через анонімне анкетування, що
проводить ЗВО. Встановлено підтримання зворотного зв’язку студентів з викладачами, що забезпечують реалізацію
ОП стосовно викладання дисциплін навчального плану.

8.3 Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери

На зустрічах зі стейкхолдерами було встановлено, що відбулися певні зміни в освітніх компонентах ОП, які було
обговорено, узгоджено і прийнято на розширених засіданнях випускової кафедри за участі представників
роботодавців СФГ «Надія», ТОВ «Константа-Комбікорм», ТОВ «Аграрний дім-Константа», СТОВ
«Старокотельнянське». Рекомендовано запровадження навчальної дисципліни «Механотронні системи техніки в
АПК», «Сервісне обслуговування машин та обладнання», обґрунтування строків виробничої практики, внесення до
навчального плану ОП дисципліни «Оцінка впливу на довкілля технічних систем». Роботодавці брали участь у
обговоренні освітньої програми «Агроінженерія» в рамках спільних публічних заходів ЗВО.

8.4 Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників
освітньої програми

У зв'язку з відсутністю випускників за ОП 208 Агроінженерія (в грудні 2020 року відбудеться перший випуск),
практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо їх кар’єрного шляху поки що відсутня. ЗВО має власну
практику моніторингу кар’єрного шляху випускників інших ОП, якою опікуються кілька функціонуючих в
університеті підрозділів. Є плани ЗВО щодо створення Асоціації випускників Поліського національного університету.
Проєкт положення про Асоціацію розміщено на сайті ЗВО для обговорення і внесення пропозицій стейкхолдерами
для його покращення.
(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/ПРОЄКТ%20положення%20про%20асоціацію%20випускників.pdf)
.

8.5 Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми

Загальні питання організації системи забезпечення якості вищої освіти в університеті - моніторинг, вимірювання,
аналіз та оцінювання освітньої діяльності регламентуються «Положенням про внутрішню систему забезпечення
якості вищої. В ЗВО відбувається розвиток системи забезпечення якості вищої освіти, що підтверджується створенням
у 2020 році структурного підрозділу університету «Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої освіти»
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(http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF). Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, в основному формуються у результаті
зворотного зв’язку з НПП і роботодавцями, а також внаслідок прогнозування розвитку галузі та регіональних потреб.
Недостатнім є обсяг і результати залучення здобувачів вищої освіти до цієї важливої складової підвищення якості. В
університеті проводиться опитування стейкхолдерів з метою покращення освітнього процесу та якості освітньої
програми (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku- ta-finansiv/m-about-booa/komunikatsiini-zviazky).

8.6 Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції,
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої
програми

ОП «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня освіти акредитується вперше, тому зауваження та пропозиції
попередніх акредитацій відсутні, але на підставі інших акредитацій гарантом ОП на сайті кафедри процесів, машин і
обладнання в агроінженерії, на прохання експертної комісії, було розміщено таблицю, в якій наведено реакція ЗВО на
зауваження і пропозиції попередніх акредитацій інших освітніх програм в університеті, котрі обговорювалися на
засіданнях вчених рад Поліського НУ, факультетів та кафедр, залучених до їх реалізації.

8.7 В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою

В ЗВО завершується формування культури якості, що сприяє розвитку ОП та освітньої діяльності за цією програмою.
Структурними підрозділами в контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти є
навчально-науковий центр (організація, планування, контроль, аналіз та вдосконалення освітнього процесу;
організація контролю за проведенням занять; проведення контролю за діяльністю кафедр)
http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/положення%20про%20ннц%20забезпечення%20якості%20освіти
%20жнаеу.PDF ; – центр післядипломної освіти (якісна реалізація післядипломної освіти громадян: підвищення
кваліфікації, стажування, спеціалізація, підготовка та перепідготовка на основі стандартів вищої освіти відповідно до
ліцензованих обсягів за кожним видом освітньої діяльності та згідно з вимогами сучасних тенденцій розвитку
економіки) http://znau.edu.ua/en/tidings/institut-pislyadiplomnoji-osviti-ta-doradnitstva; – лабораторія комп’ютерних
технологій та телекомунікації (розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих на створення
позитивногоіміджу університету, оприлюднення публічної інформації стосовно діяльності ЗВО)
https://drive.google.com/file/d/1Z4ExFzlOwS5oM6Nr4C8KaHb4AJCcuacc/view?usp=sharing, www.ktims.znau.edu.ua.
Дистанційні зустрічі з лідерами органів студентського самоврядування і здобувачами вищої освіти підтвердили
зростаюче значення студентства як основного учасника освітнього процесу.

Критерій 9. Прозорість та публічність

Рівень відповідності (експертна група)

Рівень B

Рівень відповідності (ГЕР)

Рівень B

Обґрунтування ГЕР

9.1 Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників
освітнього процесу, є доступними для них та яких послідовно дотримуються під час реалізації
освітньої програми

Моніторинг сайту ЗВО демонструє наявні розроблені положення, правила та процедури, що визначають правила та
процедури регулювання прав і обов’язків усіх учасників освітнього процесу (http://znau.edu.ua/m-universitet/m-
publichna-informatsiya). Вони є легкодоступними та переважно чіткими і зрозумілими. Встановлені процедури та
правила дотримуються під час реалізації ОП «Агроінженерія». Інформація по кожній дисципліні (силабуси /робочі
програми, методи та форми оцінювання і т.д.) розміщена в Moodle (http://185.25.118.66/) та дозволяє здобувачам
ознайомитися з дисциплінами та результатами поточного оцінювання.

9.2 Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої програми або змін до неї
оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із метою отримання зауважень та
пропозиції заінтересованих сторін

Проект ОП було розміщено на офіційному сайті ЗВО за місяць до її затвердження. При перегляді освітньої програми
були враховані думки стейкхолдерів (https://u.to/-8wTGg). Також на офіційному веб-сайті оприлюднено відгук-
рецензія від стейкхолдерів на освітню програму 208 «Агроінженерія» (другий магістерський рівень) (http://u.to/-
8wTGg). Після затвердження освітньої програми, вона з підписом та печаткою була розміщена на офіційному вб-сайті
Поліського національного університету (http://u.to/R7gdGg).

9.3 Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну та достовірну
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства
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Посилання на розміщення освітньої програми коректні, зміст освітньої програми, розміщений на сайті ЗВО
відповідає наданому оригіналу. Інформація, подана у освітній програмі, є достатньою для інформування
стейкхолдерів та містить достовірні відомості щодо всіх її елементів у необхідному обсязі та формі, що забезпечує
інформування усіх зацікавлених сторін щодо умов та перспектив навчання за ОП «Агроінженерія».

Критерій 10. Навчання через дослідження

Рівень відповідності (експертна група)

не застосовується

Рівень відповідності (ГЕР)

не застосовується

Обґрунтування ГЕР

10.1 Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і
забезпечує їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої
освіти за спеціальністю та/або галуззю

не застосовується

10.2 Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників

не застосовується

10.3 Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової
програми можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до
тематики аспірантів (ад’юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ
до використання лабораторій, обладнання тощо)

не застосовується

10.4 Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у
спільних дослідницьких проєктах тощо

не застосовується

10.5 Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати
яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються

не застосовується

10.6 Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення
наукового керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

не застосовується

3. Рекомендації з подальшого удосконалення освітньої програми

У цьому розділі на основі звіту експертної групи та висновків ГЕР резюмуються рекомендації стосовно
подальшого удосконалення освітньої програми, включаючи пропозиції щодо усунення виявлених під час
акредитації недоліків. Заповнення цих полів є обов’язковим у всіх випадках, коли ГЕР погодилася або визначила
рівень відповідності критерію B, E чи F.

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми
1. В ОП компетентності випускника та програмні результати навчання доцільно доповнити елементами, які
враховують особливості ОП, галузевий та регіональний контекст. 2. Результати пропозицій всіх зацікавлених сторін
розміщувати на сайті університету та інформувати стейкхолдерів щодо прийнятих змін ОП. 3. Вивчити і впровадити
позитивний досвід іноземних освітніх програм.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. В структурно-логічній схем освітньої програми показати междисциплінарні зв’язки. 2. Враховуючи побажання
студентів, розширити можливості вибору дисциплін, збільшити долю аудиторних занять та практичної підготовки.
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Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Переглянути ОП з метою більшої популяризації і доступності реалізації програм академічної мобільності та
міжнародної співпраці на рівні здобувачів вищої освіти ОП «Агроінженерія». 2. Доповнити перелік форм
неформальної освіти такими, як участь здобувачів вищої освіти у внутрішньоуніверситетських, Всеукраїнських
освітянських та інших наукових, освітніх заходах, та у разі затвердження цих доповнень поширити інформацію серед
учасників освітнього процесу.

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Активізувати участь здобувачів ОП у програмах міжнародної академічної мобільності. 2. Переглянути та оновити
літературні джерела в силабусах навчальних дисциплін. 3. Збільшити долю інженерної тематики під час проведення
лабораторно-практичних занять.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
1. В «Положенні про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату» передбачати попереджуючі заходи
за недотримання академічної доброчесності. 2. Переглянути систему застосування морального і матеріального
заохочення стейкхолдерів за результатами дотримання академічної доброчесності.

Критерій 6. Людські ресурси
1. Удосконалити систему морального та матеріального заохочення за результатами рейтингового оцінювання роботи
викладачів, передбачивши відповідні фінансові ресурси при формуванні бюджету університету на 2021 і наступні
роки (в обсягах, що регламентуються наявними фінансовими можливостями). 2. Залучати на постійній основі до
проведення аудиторних занять, професійних тренінгів професіоналів-практиків, які очолюють або займають керівні
посади у провідних підприємствах галузі.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Провести консультації з роботодавцями, які передають сільськогосподарську техніку на відповідальне зберігання у
ЗВО і переглянути умови договорів з метою поширення умов використання в освітньому процесі. 2. Скорегувати
графік роботи деканату для прийому здобувачів. 3. Збільшити можливості здобувачів ВО у реалізації програм
академічної мобільності, в тому числі і за кордон з метою знайомства з найкращими ЗВО.

Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Сформувати процес залучення здобувачів вищої освіти до перегляду освітніх програм таким чином, щоб мати
позитивні приклади змін змісту і механізмів реалізації ОП як результат зворотнього зв’язку зі студентами на основі
їхньої участі у процесі її розгляду. 2. З метою підвищення ефективності і відповідальності в роботі по зв’язкам з
випускниками створити єдиний центр Поліського НУ, що опікуватиметься питаннями працевлаштування і кар’єрного
зростання випускників. 3. Розширити базу наявних вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти з метою
реалізації їхнього права на формування індивідуальної траєкторії навчання.

Критерій 9. Прозорість та публічність
Оприлюднювати пропозиції стейкхолдерів на сайті ЗВО під час громадського обговорення проекту ОП.

Критерій 10. Навчання через дослідження
не застосовується

4. Додатки
Відсутні

***

Шляхом підписання цього експертного висновку я підтверджую. що внесені до нього відомості про присутніх на
засіданні ГЕР і результати голосування членів ГЕР є достовірними, а експертний висновок було схвалено на засіданні
ГЕР так, як його викладено вище.
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Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом.

Головуючий на засіданні ГЕР

ЛОПУШНЯК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
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